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Uvodnik
Dragi prijatelji,
Letošnje leto se je
začelo, kot si lahko
samo želimo: že
1. januarja je Robi
VONČINA prejel e-pošto iz Microsofta, s katerim so ga obvestili, da
mu podeljujejo posebno laskavo
priznanje MVP za SharePoint
Server. Čestitamo Robi! Tako imamo v podjetju
že dva redno zaposlena MVP strokovnjaka, saj
ga je 1. julija 2011 za Windows Azure že prejel
Rok Bermež. Ne smemo pa pozabiti tudi na dva
SQL MVP-ja, ki sta v naši ekipi: Dejan Sarka in
Matija Lah. Kar 4 MVP-je pa boste težko našli še
v kakšnem primerljivem podjetju, celo v tujini.
In na to smo ponosni, še posebej, ker so taka
priznanja le še dodatno zagotovilo za vas, naše
cenjene stranke, da bodo vaši projekti pri nas v
rokah zares vrhunskih strokovnjakov.
Omeniti moramo še en izjemen dosežek naših
sodelavcev: knjiga Training Kit (Exam 70-463):
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, katere avtorji so Dejan
Sarka, Matija Lah in Grega Jerkič, se je na Amazonu uvrstila v sam vrh najbolje prodajanih knjig »Amazon Best Sellers« za SQL. Res vrhunski
dosežek, trije slovenski strokovnjaki so avtorji
svetovne uspešnice. Kapo dol!
Vesela sem, da smo v januarju že izpeljali nekaj
zanimivih dogodkov, ki napovedujejo pestro
dogajanje v letošnjem letu. V sodelovanju z
izobraževalnim centrom SEMOS, se je pravkar
zaključil seminar Certified Ethical Hacker;
»pod streho« je tudi že prvo letošnje srečanje
SharePoint uporabniške skupine SloSPUG.
V sodelovanju s podjetjem Askit, smo izvedli brezplačni seminar »Uspešna priprava
na učinkovito izvedbo naloge ali projekta«.
Seminar je del dogodkov pred 4. konferenco
Projektno vodenje v praksi, ki bo potekala 13.
februarja 2013 v Sori pri Medvodah in na kateri
bomo aktivno sodelovali. Tokratna nosilna tema
bo: Oblike razvoja in promoviranja projektne

kulture v praksi. Rezervirajte si čas in se nam
pridružite.
Ne moremo mimo še enega,
izjemno pomembnega dogodka, ki se je nadvse uspešno
zaključil konec novembra.
SharePoint dnevi 2012 so bili
zares dobro obiskani in kar je
še pomembneje, konferenco
ste ocenili za pomemben dogodek na visoki
strokovni ravni. Zelo veliko pohvalnih besed ste
nam izrekli na račun vsebin, predavateljev in
organizacije, zaupali pa ste nam tudi nekaj predlogov za izboljšave, ki jih bomo v največji meri
upoštevali. Bodite letos z nami na konferenci
SharePoint dnevi 2013. Prisrčno dobrodošli!
Glede na vsa priznanja, certifikate in dosežene
kompetence, ki jih imajo posamezni sodelavci,
dovolite, da tudi vam pomagamo pri izvedbi
vaših IT projektov. V ekipi imamo odlične
strokovnjake, ki so kos še tako zahtevnim
nalogam. Povabite nas k sodelovanju, ko boste
potrebovali zanesljivega izvajalca za pomoč in
svetovanje, rešitve »na ključ« ali odpravljanje
težav na področjih:
• Infrastruktura: sistemska integracija,
implementacija / nadgradnja MS strežnikov,
varnostne rešitve, redno vzdrževanje,…
• pomoč uporabnikom – t.i. HelpDesk?
• Izdelava spletnih strani, namiznih ali spletnih aplikacij po naročilu, Windows Azure imamo MVP-ja
• SharePoint storitve: nadgradnje, implementacije, prilagoditve, … imamo MVP-ja in
GOLD kompetenco in to kot edini CPLS v Sloveniji.
Hvala vsem, ki ste nam že izkazali zaupanje in
nas povabili k sodelovanju. Želimo si, da bomo
sodelovali tudi v prihodnje, zato se vam toplo priporočamo. Iskreno se zahvaljujem vsem
vam, ki nas priporočate svojim prijateljem,
znancem ali poslovnim partnerjem, saj vaša
priporočila odpirajo premnoga vrata.
Rada bi apelirala na vse vas, ki v podjetju
pripravljate plan izobraževanj in še posebej na
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Kazalo
vas, ki o njem odločate, da vsaj za malenkost
povečate investicijo v izobraževanje zaposlenih
na IT področju. Varčevanje se stopnjuje že peto
leto in nivo znanja se žal znižuje. Razkorak pa
je še toliko večji, saj nove tehnologije prinašajo
nove funkcionalnosti, ki pa jih le redki poznajo.
Zares škoda je, da imate kupljeno drago programsko opremo, ki pa je slabo izkoriščena in
uporabnikom bistveno ne olajša dela. Nekaj dodatnega šolanja bo prineslo izjemne rezultate,
saj bodo zaposleni mnogo bolj učinkoviti. Hkrati
pa bodo tudi bolj pripadni podjetju, ki vanje
verjame in investira.
Nadvse dobro se zavedam, da je v teh kriznih
časih izjemno težko zagotavljati sredstva za
redno poslovanje in proizvodnjo ter ohranjati
delovna mesta. Vendar menim, da bi že šolanje
za 100 - 150 € / uporabnika / leto prineslo
opazne pozitivne učinke, ki bi v kratkem pokrili
tako investicijo.
Pogosto so na voljo tudi sredstva iz evropskih
skladov, ki prav tako spodbujajo izobraževanje
na IKT področju.
Investicije v znanje IT kadra so žal višje. Ne
pozabite pa, da kotizacijo za večino MLP tečajev

Excel 2013 - Inquire Add-In
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lahko pri nas poravnate s t.i. SA Voucherji. Žal jih
še vedno mnogo preveč ostane neizkoriščenih.
Poskrbite, da ne propadejo tudi vaši voucherji.
Pokličite nas, da se pogovorimo, skupaj bomo
zagotovo našli rešitev, ki bo sprejemljiva za
vaše podjetje.
Še posebej vas vabimo na »Dan odprtih vrat«,
ki bo 12. marca 2013 od 9:00 – 16:00, v naših
učilnicah. Prvi del predavanj bo prikazal, kako
primerna grafična predstavitev podatkov lahko
ključno prispeva k hitrejšim in lažjim poslovnim
odločitvam vodstva podjetja. Govorili bomo o
možnostih, ki jih imate že v okviru obstoječih licenc, .. V drugem delu pa bodo naši predavatelji
strli kak bolj tehnični oreh iz nekaterih izbranih
področij: SQL, BI, SharePoint, Win Azure, ...
Podrobnejši program najdete v PiKI in na naši
spletni strani.
Kompas Xnet – vaš zanesljivi IT partner!
Zaupajo nam že mnogi, zakaj nam ne bi tudi Vi?
Prisrčno dobrodošli pri nas!
Branka Slinkar, direktorica
branka.slinkar@kompas-xnet.si

Kazalo
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Microsoft Office

Excel 2013 - Inquire Add-In
Že v prejšnji številki pike,
sem se posvetil Excelu in
naštel tri novosti v novem Excelu. Pravzaprav
bi moral v tej
številki biti na
vrsti že Outlook
s svojimi novostmi a bom
vseeno izkoristil to številko, da vam predstavim dodatek za
Excel 2013, ki je del Excela samega in se imenuje
Inquire. V tem dodatku so skrita orodja, ki smo
jih pogrešali v vseh prejšnjih verzijah Excela, ter
si potem pomagali z VBA rešitvami, ki pa nikoli
niso bile tako elegantne kot pričujoči dodatek.
Pravzaprav gre za Analitično orodje, ki pa se ne
ukvarja s številkami in tabelami ampak bolje
rečeno s podatki. Par primerov… Koliko celic
s formulami imamo v tem delovnem zvezku…
Koliko praznih listov, koliko skritih listov. Koliko povezav med listi. Koliko povezav na druge
delovne zvezke… Koliko razlik je med dvema
delovnima zvezkoma… Odgovori na vsa ta vprašanja, ter še mnogo drugih se skrivajo v uporabi
traku Inquire, ki ga dobite takoj, ko namestite
dodatek Inquire. Postopek je nadvse preprost.
File / Options / Add-ins, izberete COM Add-ins
ter obkljukate Inquire.

zgoraj. Vse kar morate narediti je da ga obkljukate.
Ko obkljukate dodatek Inquire se vam bo v Excelu pojavil nov trak Inquire.

Pa pojdimo po vrsti…
Prvi ukaz se imenuje Workbook Analysis in vam
omogoča izjemno detajlno analizo delovnega
zvezka.

Takoj dobite izčrpno poročilo, kaj se dogaja z
vašim delovnim zvezkom, ki pa ga lahko celo
izvozite v Excel…
Zatem pa sledijo trije izjemno uporabni ukazi.
Prvi vam omogoča, da za trenutni delovni zvezek ugotovite, na katere druge delovne
zvezke se navezuje.

Naj na tem mestu omenim, da je PowerPivot v
novem Excelu že kar vključen, kot vidite na sliki
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Microsoft Office
Drugi vam pove ali se formule ali funkcije na
nekem delovnem zvezku, navezujejo na druge
liste.

šamo, Compare Files, kjer lahko primerjate dva
delovna zvezka, in Excel vam pove, v čem se
razlikujeta. Izgled orodja:
Zadnja pa vam
omogoča,
da
ugotovite,
kje
vse se upošteva
v izračunu neke
celica. In pa katere celice vse
vplivajo na njo. V
prejšnjih verzijah
so obstajali ukazi
Trace
Precendents ter Trace
Dependents, ki
pa so zunaj aktualnega lista popolnoma zgubili
preglednost. Izgled poročila za celico v kateri
stojite lahko vidite na vrhu naslednjega stolpca.
Enostavno in pregledno…
Zadnji ukaz, ki si ga bomo ogledali, pa je tisti,
ki ga v prejšnjih verzijah Excela najbolj pogreExcel 2010 - začetni

11. - 13.3.2013

Gašper Kamenšek
MCP, MOS, MOS Master, MOS Expert, MCTS,
Adobe Certified Expert - Photoshop, Predavatelj
gasper.kamensek@kompas-xnet.si
PowerPoint 2010

14. - 15.3.2013

Excel 2010 - nadaljevalni

Word 2010 - začetni

11. - 13.2.2013

Izvedba zagotovljena!

20. - 22.2.2013

Word 2010 - nadaljevalni

25. - 27.2.2013

Izvedba zagotovljena!

OneNote 2010

25. – 27.2.2013

Outlook 2010
18.2.2013
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Tisto kar smo ves čas uporabljali v Wordu, in je
vseskozi manjkalo v Excelu. Vrhunsko!

Izvedba zagotovljena!

Microsoft Office

Zmanjšanje velikosti slik in prilog v
Outlook-u 2010
Verjetno ste že naleteli na
problem, ko se je vaše poslano
sporočilo vrnilo z obrazložitvijo, da je sporočilo
preseglo dovoljeno velikost. Da bi to sporočilo
uspešno poslali želenemu prejemniku, je potrebno skupno velikost sporočila zmanjšati. Z
optimiziranjem velikosti slik in prilog za e-pošto,
se bomo izognili preseganju omejitve velikosti
sporočila. Če želimo poslati sporočilo v katerem
je več slik in velikost presega 5 MB je potrebno
zmanjšati velikost in kvaliteto slike. To naredimo
na sledeči način:
Ustvarimo novo e-poštno sporočilo v Outlooku.
Na zavihku vstavljanje v skupini vključi kliknite
priloži datoteko. Ko ste datoteko izbrali in vstavili v sporočilo kliknete na datoteka. Pod slikovne priloge, kliknite spremeni velikost velikih slik,
ko pošljem to sporočilo.

Prejemniku pošte. Na seznamu Velikost slike
kliknite želeno velikost slike.

Prikaže se približno ocenjena nova velikost datoteke. Ko kliknete priloži pa se prikaže okno z
novim Outlookovim sporočilom, ki mu je priložena slika.
Če želite iz določene mape poslati večje število
slik to naredite tako, da držite tipko Ctrl in izberete želene slike. Ko so slike označene na zadnji
slike kliknete z desno tipko miške in izberete
pošlji nato pa še prejemnik pošte. Vse slike se
bodo pojavile v oknu za pošiljanje sporočila.
Če ste sliko dodali v telo sporočila

Kliknite zavihek sporočilo, da se vrnete v sporočilo. Ko ste končali, sestavljanje e-poštnega
sporočila, kliknite pošlji.
Kadar slikovne datoteke izberete v raziskovalcu
in nato ustvarite e-poštno sporočilo, lahko velikost spremenite na sledeč način.
Kliknite gumb start in nato dvokliknite računalnik, da odprete raziskovalca. Pomaknite se do
mape, v kateri so shranjene slike, ki jih želite poslati. Izberite sliko. Z desno tipko miške kliknite
izbrano datoteko, pokažite na Pošlji v in kliknite
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Infrastruktura
pa lahko slike zmanjšamo z zmanjševanjem ločljivosti.
Slaba lastnost takega zmanjševanja je zmanjšana kakovost slikovne priloge.
Če vseeno želite sliko zmanjšati na ta način sledite spodnjemu postopku:
Kliknite sliko, ki jo želite spremeniti. Pod jezičkom orodja za slike na zavihku oblika v skupini
prilagodi kliknite stisni slike.

Pod ciljni izhod kliknite želeno ločljivost.

V primeru, da po e-pošti pošiljate večjo količino
datotečnih prilog pa lahko zmanjšate tudi velikost le teh. Za zmanjšajte velikost datotečnih
prilog pa sledite spodnjim korakom:
Poiščite datoteke, ki jih želite vstaviti
(najhitreje to naredite tako da uporabite
Windows tipko in črko E), odpre se raziskovalec.
Pomaknite se do mape, v kateri je shranjena datoteka, ki jo želite poslati. Izberite datoteko. Če
želite izbrati več datotek, pritisnite in pridržite
tipko CTRL ter kliknite posamezno datoteko. Z
desno tipko miške kliknite izbor, pokažite na pošlji v in kliknite stisnjena mapa. Naredila se vam
nova datoteka z imenom prve datoteke, ki ste jo
izbrali za dodajanje v stisnjeno mapo. Če imate
raziskovalca konfiguriranega tako, da vam ob
datotekah prikaže tudi pripone, se vam bo ob
tej datoteki prikazala pripona .zip. Na to novo
ustvarjeno datoteko kliknemo z desno tipko
miške pokažemo na pošlji in kliknite prejemniku
pošte. Prikaže se okno z novim Outlookovim
sporočilom.
Darko Cencelj
MCP, MCDST
dare.cencelj@kompas-xnet.si

Verzije, verzije, verzije
WMI težave
Z WMIjem smo preiskali že
ogromno računalnikov in napisali prenekatero skripto, a v primerih, ko je
dokumentacija skopa, pa tudi stric google ne
pozna nobenega poučnega primera skripte,
smo odvisni samo od svoje iznajdljivosti in
potrpežljivosti, saj napake, na katere naletimo,
niso nujno posledica težav z WMI servisi oz. ponudniki storitev, temveč lahko izhajajo globoko
iz jedra sistema, katerega raziskujemo, in jih z
našimi WMI poizvedbami samo »privlečemo na
plan«.
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Pri raziskovanju nastalih težav si lahko pomagamo z WMI diagnostičnim orodjem (WMI
Diagnosis Utility) tj precej obširno vbs skripto,
ki proizvede, prav tako obširno in dokaj nepregledno diagnostiko operacijskega sistema, na
katerem teče. (Slika na naslednji strani)
Ob omenjeni diagnostiki nam lahko pomaga še
pregled log datotek in sledenje WMI dogodkom.
Od Viste naprej se WMI dogodki ne beležijo
več v tekstovnih datotekah, sledimo jim lahko
z ETW (Event tracing fore windows), v operacijskih sistemih starejših od Viste pa moramo pri
WMI težavah pregledati cel kup log datotek:

Infrastruktura

Wbemcore.log vsebuje zapise dogodkov WMI
servisov
Wbemess.log vsebuje vsa opozorila in napake
WMI dogodkovnega
podsistema

| Windows | WMI-Activity. Z desnim klikom in
izbiro Enable/Disable log sledenje vklapljamo in
izklapljamo.

Wmiadap.log beleži
napake AutoDiscoveryAutoPurge (ADAP)
procesov
Wmiprov.log vsebuje
upravljalske podatke
in dogodke povezane
z WDM (Windows
Driver model)
Wbemprox.log beleži
napake storitve zaradi
napačne avtentikacije oz nedostopnosti
Sledi lahko najdemo tudi še Winmgmt.log, Framework.log in Dsprovider.log, a so redkejše in
bolj specifične.
Z uporabo ETW je naše pregledovanje in sledenje napakam precej olajšano. A sledenje moramo eksplicitno »naročiti«, saj se privzeto WMI
dogodkom ne sledi.
V Windows 7 to naredimo z
Event Viewer -> View -> Show Analytic and
Debug Logs natopa poiščemo Wmi sledi v veji
under Applications and Service Logs | Microsoft

EventID polje posameznega dogodka nam sporoča zaporedje dogodkov posamezne operacije
(začetek, proces in zaključek) GroupOperationID in operationID enolična identifikatorja,
Operation vsebuje povezavo oz zahtevo WMIju (connect, execQuery,getObject ipd), user
in clientmachine opisujeta izvor poizvedbe,
providerName in Path pa pot do ponudnika in
podatkov.
Aleš Lipušček
MCP, MCTS, MCITP
ales.lipuscek@kompas-xnet.si
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Skupinske politike in različni filtri
Pri delu s strankami in njihovim AD okoljem se pogosto
srečujem z zelo raznoliko
konfiguracijo skupinskih politik (Group Policy Object - GPO). Ne glede na
način implementacije je večini GPO-jev skupno
to, da želimo omejiti njihovo izvajanje na ciljno
skupino (računalniki, uporabniki,…). Iz tega izvira tudi večina problemov z GPO-ji.
Glavni problem pri izvajanju GPO–jev je dolg čas
branja in izvajanja le-teh. Da bi lahko postavili
bolj optimalno GPO okolje oz. optimizirali obstoječega, je dobro vedeti, kako se GPO politike
sploh izvajajo in kako jih lahko omejimo. V tokratnem članku se bom omejil na nastavitve, s
pomočjo katerih lahko omejimo izvajanje določenega GPO-ja na želeno ciljno skupino objetov.
Najbolj enostavna omejitev izvajanja GPO-jev
je, da jih, namesto na domeno, vežemo na organizacijske enote (OU). Taka konfiguracija je npr.
privzeto aktivna za »Default Domain Controllers
Policy« GPO:

Prednost takega načina omejevanja je, da se
GPO-ji vedno poskušajo izvesti samo na objektih, ki so v ciljni organizacijski enoti. V kolikor
imamo v določenem GPO-ju samo nastavitve
za določen tip objektov (ali računalniki ali uporabniki), lahko optimiziramo procesiranje tega
GPO-ja z izklopom celotne hierarhije nastavitev:

Naslednji korak pri optimizaciji GPO-jev je
omejitev izvajanja le-teh s pomočjo filtriranja
na določeno skupino (»Security Filtering«).
Privzeto imajo vsi GPO-ji nastavljen filter na
skupino »Authenticated Users«, ki vključuje
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tako domenske uporabnike kot tudi domenske
računalnike:

Tak način omejevanja procesiranja GPO-jev
je izredno uporaben, saj nam lahko občutno
skrajša čas zagona računalnika in hitrost prijave
uporabnika v sistem. Če uporabnik/računalnik
ni član skupine, na katero je omejen GPO, se
preskoči branje in procesiranje celotnega GPOja. Glavni problem takega načina omejevanja
je statičnost nastavitev – če želimo omogočiti
procesiranje GPO-ja na novem računalniku/
uporabniku, moramo le-tega vedno dodati v
ustrezno skupino.
Če želimo ustvariti bolj dinamično okolje, lahko
namesto »Security Filtering« funkcionalnosti
uporabimo »WMI Filtering«:

WMI filtriranje se izvede šele v primeru, ko ima
računalnik/uporabnik pravico branja GPO-ja
(glede na »Security Filtering«). Na zgornji sliki
vidimo WMI filter, ki omeji izvajanje določenega GPO-ja na vse računalnike z operacijskim
sistemom Windows 8 ali Windows Server 2012.
Poizvedba, ki jo naredi ta WMI filter je:

Pogost problem počasnega procesiranja GPOjev so slabo napisani WMI filtri. Preden se lotimo tovrstnega omejevanja, si je dobro vzeti
vsaj nekaj minut in prebrati kak nasvet o pisanju

SharePoint
WMI filtrov. Zgornji filter je npr. bolj optimalno
napisan, kot pa:
Select * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like »6.2%«
Na Microsoft TechNet spletni strani lahko najdemo cel kup člankov na to temo:
• Windows Management Instrumentation
(WMI)
• WMI Filters overview
• Managing WMI security

• WMI Classes
• …
Za bolj podrobno razlago o GPO politikah in
procesiranju le-teh, pa je zelo priporočljivo čtivo članek z naslovom: How Core Group Policy
Works
(http://technet.microsoft.com/en-us/
library/cc784268).
Jože Markič
MCDST, MSBS, MCSA, MCSE, MCITP, MCTS,
MCT, MCAS Instructor, MOS MI
joze.markic@kompas-xnet.si

Infrastruktura
Izvajamo implementacije, migracije, nadgradnje; preventivno vzdrževanje sistemov na Microsoftovi programski opremi (Windows Server, Windows Client, ForeFront, Exchange, …) in
Pomoč končnim uporabnikom - HelpDesk

SharePoint – kaj sedaj, ko ga imamo?
Vse bolj pogosto se podjetja odločijo za namestitev
SharePoint platforme. S tem
želijo nadomestiti nekatere rešitve (npr. skupne mape na mrežnih lokacijah, shranjevanje
datotek, kjer je vsaka sprememba shranjena
kot nova datoteka, itd.), katerih so se uporabniki navadili in se tudi sprijaznili z vsemi težavami, povezanimi s tovrstnim načinom dela.
Čeprav je SharePoint prav gotovo korak v pravo
smer, kar se tiče rešitve številnih scenarijev, ki
smo jih vajeni v podjetjih (nekaj sem jih omenil
že zgoraj) pa se ob tem pojavljajo tudi številna
vprašanja. Ta vprašanja bi nekako lahko razdelili glede na skupine uporabnikov, ki gledajo na
implementacijio SharePoint-a vsak iz svojega
zornega kota (bodisi so to lastniki, končni uporabniki in ne nazadnje vodje projektov, katerim
je bila dodeljena naloga vodenja prehoda iz obstoječega sistema na novo rešitev, ki se imenuje
SharePoint -2007, 2010, 2013 ali celo Office
365/SharePoint Online).

Povzel bom nekaj najpogostejših vprašanj, ki
si jih je potrebno v podjetju zastaviti, ko imate
SharePoint že nameščen ali še bolje, preden se
odločite za njegovo namestitev.

Zakaj sploh SharePoint?
Morda zato, ker ga imajo naši poslovni partnerji
ali konkurenca? Morda zato, ker se lahko odločimo za brezplačno verzijo? Se pojavljajo sploh
potrebe po tovrstni rešitvi? Na prvi pogled
enostavna vprašanja, ki pa lahko privedejo do
pravih vsebinskih pogovorov med zaposlenimi.
Vzporedno s tem se lahko pregledajo številni
obstoječi procesi, ki se v podjetju že vpeljani.
SharePoint lahko tu res veliko pripomore in doprinese k bolj optimiziranem delu z dokumenti,
opravili, koledarji in še bi lahko naštevali. Podjetja, ki imajo izkušnje na tem področju nam tu
lahko veliko pomagajo pri začetnih korakih.
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Za katero verzijo se odločiti?
Je SharePoint nameščen na strežnikih, ki se nahajajo na fizični lokaciji podjetja? V primeru, da
je temu tako je delo relativno enostavno. Izbrati
moramo samo še ustrezno verzijo SharePoint-a.
Odločimo se lahko npr. za verzijo 2010, 2013.
Kar se funkcionalnosti tiče pa lahko izbiramo
med Enterprise, Standard in brezplačno Foundation verzijo. Brezplačna različica je, kar se
funkcionalnosti tiče najbolj okrnjena, vendar pa
v veliki meri zadostuje za reševanje enostavnih
scenarijev (npr. kar se tiče dela z dokumenti).
Plačljivi Standard in Enterprise verziji pa vsebujeta bistveno več funkcionalnost. Enterprise
je najbolj funkcionalno bogata, a žal zato tudi
najdražja.
V primeru, da lokalno nimamo na voljo ustrezne
infrastrukture, se lahko odločimo za gostujoče
okolje v oblaku kot je npr. Office365/SharePoint online. Tu nimamo Enterprise, Standard ali
Foundation različice, imamo pa različne vrste
naročnine (npr. »Small business - Plan P1«,
»Midsize business and enterprise - Plan P3«) .
Neglede na to ali se odločimo za lokalno namestitev ali rešitev v oblaku, mora odločitev
temeljiti predvsem na tem, katera verzija se
najbolj približa pokritju zahtev, ki jih imamo.
Temeljita analiza s funkcionalnostmi Enterprise,
Standard, Foundation ali katere izmed naročnin
Office365/SharePoint Online možnosti je zato
ključna. S tem je namreč povezana tudi cena, ki
jo moramo plačati in licenčna politika.
Na spletni povezavi http://sharepoint.microsoft.
com/en-us/buy/pages/editions-comparison.
aspx si lahko pogledate različne primerjave med
izdajami SharePoint platforme.

Imamo dovolj strokovno usposobljenega kadra?
Glede na to, da je SharePoint relativno kompleksna platforma je ne smemo dajati v isti koš z
ostalo programsko opremo. Potrebno je imeti
dovolj usposobljen kader, ki mora dobro pozna-
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ti številna področja platforme - od namestitve,
kofiguracije, implementacije, vzdrževanja , itd.

Lastni viri ali zunanji izvajalci?
Dolgoročno je priporočljivo, da imamo nekoga
v podjetju, ki ima določeno mero strokovnega
znanja za reševanje vsaj tistih najpogostejših
problemov, ki se pojavijo (npr. dodeljevanje
pravic, izdelava knjižnic, dopolnjevanje kjižnic,
urejevanje obrazcev, itd.). Zelo priporočljivo se
je udeležiti kakšnega izobraževanja, kjer imajo
zaposleni, ki bodo delali s SharePointom (na administrativnem nivoju, razvojnem nivoju, morda kot končni uporabniki - uredniki) možnost
pridobiti tako teoretično, kot praktično znanje.
V primeru, da notranjih virov ni na voljo (kader,
sredstva za ustrezno izobraževanje, itd.) se lahko podjetje odloči za zunanje izvajalce, ki potem
skrbijo za samo vzdrževanje portala in pomaga
uporabnikom pri pravilni in optimalni uporabi.
Zelo pomembno je, da se brez ustreznega predznanja lahko hitro zgubimo med številnimi možnostmi in nastavitvami, ki nam jih SharePoint
ponuja. Nepravilna uporaba pa lahko privede
do rezultata, ki je lahko daleč od željenega.

Bomo SharePoint uporabljali za extranet, internet ali intranet?
To ima lahko namreč dolgoročne tehnične in
finančne posledice, podobno ko se odločamo
med Enterprise, Standard, Foundation ali Office365/SharePoint Online naročnino. Same
rešitve morajo biti zelo robustne hkrati pa se
moramo zavedati razlik med predlogi strani kot
so »Team Site«, »Intranet Site«, »My Sites«,
» Publishing Site« in drugi. Vsaka predloga
strani ali seznamov ima namreč svoje posebnosti, ki jih je smotrno pred uporabo poznati.
Kakšen je namen uporabe je namreč pomembno za katere gradnike bomo uporabili pri implementaciji.

SharePoint

Ali imamo podporo vodstva?
Uvedba nove rešitve, kot je SharePoint, je lahko dolgotrajen proces. SharePoint predstavlja
veliko spremembo v dosedanjem načinu dela
zaposlenih (v vseh strukturah podjetja). Včasih
se zgodi, da njegova implementacija zmoti dosedanji način dela in s tem povzroči določene
nevšečnosti. Večini težav se lahko izognemo, če
se na projekt pravočasno pripravimo in si zagotovimo vse potrebne vire in ustrezna znanja:
bodisi, da šolamo lastne kadre ali si poiščemo
kompetentnega zunanjega izvajalca.

pričakovanja, ter da čim bolj podrbno opišemo
funkcionalnosti, ki jih nameravamo implementirati. S tem se izognete številnim popravkom in
spremembam med izvajanjem, kar pa posledično vpliva predvsem na izvedbene roke, pa tudi
stroške.
Vsekakor pa gre za skupni projekt, ki v podjetje
lahko prinese visoko dodano vrednost in večjo
učinkovitost, zato tudi zahteva sodelovanje tako
zaposlenih, kot tudi vodstva.

Ključnega pomena za uspeh projekta je, da imamo že na začetku čim bolj natančno določena

Anton Šivic dipl. ing. rač. In info.
MCT, MCP, MCTS, MCPD
tone.sivic@kompas-xnet.si

Kaj je novega za IT administratorje
SharePoint 2013 1.del
SharePoint 2013 je uradno na voljo za prenos že od začetka novembra, vendar v Piki
še nismo imeli predstavitve nove verzije produkta. V tej in naslednji številki Pike,
bom zato predstavil pomembne razlike in novosti, ki so pomembne za SharePoint administratorje.
V nadaljevanju bom predstavil naslednje teme:
• Strojna in programska oprema
• Nadgradnja
• Servisne aplikacije in Framework
• Hitrost in razpoložljivost.
• Strojna oprema
Zahteve za strojno opremo so v tej verziji produkta še narasle. Predvsem se to pozna pri zahtevah
za velikost spomina. Za hitro referenco, kakšne naj bi bile zmogljivosti strežnika prilagam spodnjo
tabelo, vendar pri tem poudarjam, da je potrebo pri vsaki postavitvi strežnika razmisliti o namenu
strežnika in temu primerno tudi izbrati strojno opremo.
Tabela 1: Strojne zahteve

Single Server (Integrated or Standalone Database)
Single Server (Integrated or Standalone Database)
*Development Environment/Evaluation
Web / Application Servers *Pilot, Production, Servers in a Farm

Memory

Processor

Disk

8 GB

x64 1x4

80 GB (OS)

24 GB

x64 1x4

80 GB (OS)

12 GB

x64 1x4

80 GB (OS)
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Programska oprema
Zahteve za programsko opremo so nekoliko različne od prejšnje verzije. Namestitev ni več podprta na
Windows Server 2008 x64 in na Windows Server 2008 R2 brez SP1. Najboljša opcija pa seveda je, da
namestimo novo verzijo SharePoint strežnika na Windows Server 2012. Poleg operacijskega sistema,
pa je za uspešno namestitev treba namestiti še nekaj dodatnih popravkov, ki omogočajo SharePoint
strežniku koriščenje novih funckionalnosti:
• Windows Management Framework 3.0
ДД Omogoča uporabo Windows PowerShell verzije 3.0
• Application Server Role
• Web Server (IIS) Role
• Microsoft .NET Framework 4.5 in Update for the .NET Framework 4 (KB2468871)
ДД .NET Framework
•
•
•
•

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 Native Client
Windows Identity Foundation (KB974405)
Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)
Windows Server AppFabric
ДД Omogoča “In memory distributed caching”

• Windows Identity Foundation v1.1
• Microsoft Information Protection and Control Client
ДД Zagotavlja podporo za varovanje informacij
• Microsoft WCF Data Services
ДД Omogoča utvarjanje in porabo oData servisov
Za hranjenje informacij SharePoint uporablja SQL Server. V tej verziji sta podprti samo še dve verziji
SQL strežnika in to sta:
• 64-bit edition of Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
• 64-bit edition of SQL Server 2012

Scenarij namestitve
Namestitev SharePoint 2013 ime tudi nekaj dodatnih omejitev glede scenarija namestitev. Tako ni
več podprta namestitev na uporabniški operacijski sistem in ni več podprta namestitev v delovni
skupini. Za uporabo SharePoint 2013 nujno potrebujete Active Directory Domain Services. Za prikaz
podprtih scenarijev si lahko ogledate naslednjo tabelo:
Tabela 2: Podprti scenariji namestitve
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SharePoint 2010

Workgroup

Unsupported

Supported

Domain Controller

Developer Installation

Supported for SBS

Client OS

Unsupported

Developer Installation

Dynamic Memory in VMs

Unsupported

Unsupported

Windows Web Server

Unsupported

Supported
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Nadgradnja
Nadgradnja na verzijo SharePoint 2013 je doživela kar nekaj sprememb. Najpomembnejša med njimi
je, da »In place« nadgradnje ni več mogoče izvesti. Nujno je postaviti vzporedno novo SharePoint
2013 gručo in za nadgradnjo narediti »Database attach« metodo.
Proces nadgradnje, se je prav tako korenito spremenil, saj je sedaj nadgradnja razdeljena na 2 dela
in ni več tako kot je bil v verziji SharePoint 2010, ko je bilo po uspešno zaključenem procesu nadgradnje baze bilo potrebno naredit samo še »Visual Upgrade«, da smo dobili polne funkcionalnosti
SharePoint 2010. V novi verziji, bi tako lahko rekli, da je bil narejen še korak naprej kar se tiče vizualne
nadgradnje, in sicer je potrebno sedaj narediti kar Site Collection upgrade oz »Deferred Site Collection Upgrade«.

Slika 1: Deferred site collection upgrade
Prvi korak v nadgradnji je seveda nadgradnja samih podatkovnih baz. Postopek je enak kot je bil pri
verziji SharePoint 2010 »database attach« metodi, torej bazo priključimo obstoječi SharePoint 2013
gruči, s katerim se začne izvajati »Schema upgrade« Po končanem procesu, imamo tako podatkovne
baze pripravljene na uporabo s SharePoint 2013 gručo, vendar še vedno niso na voljo vse funckionalnosti, ki jih ponuja nova verzija produkta. V naslednjem koraku moramo narediti še »Deferred
Site Collection upgrade«, ki posodobi zbriko mest na novo verzijo in vklopi vse zmožnosti novega
produkta.
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Preden se lotite nadgradnje zbirke strani na novo verzijo, vam SharePoint ponuja tudi orodje, ki vam
naredi analizo vaše zbirke strani in pove, ali je vaša zbirka pripravljena na nadgradnjo ali je pred
prehodom potrebno odpraviti še morebitne napake.
Slika 2:Helath Check zbirke strani

Poleg omenjenih sprememb postopka nadgradnje, je do dobrodošlih sprememb prišlo tudi na področju obveščanja uporabnikov glede stanja zbirke
mest. Tako so uporabniki vedno obveščeni o dogajanju na vaši gruči, kot je npr vzdrževanje strežnikov, zbirke mest v načinu samo za branje itd.
Slika 3: Vzdrževanje zbirke strani
Robi Vončina, uni.dipl.ekon
MVP, MCT, MCITP, MCSA, MCTS
robi.voncina@kompas-xnet.si

SharePoint storitve, ki jih izvajamo na Xnet-u
•
•
•
•

Namestitev in konfiguracija
prilagoditve
nadgradnje
branding

Zakaj za izvajalca izbrati Xnet?
• Robi Vončina – MVP za SharePoint Server (Edini v Sloveniji!)
• Gold kompetenca za SharePoint
Kot vidite so pri nas vaši SharePoint projekti res v najboljših rokah!
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Pobarvani dogodki v koledarju
Včasih se zgodi, da v SharePoint 2010 koledarju potrebujemo različno označene
dogodke. Vizualno si lahko to najenostavneje rešimo z uporabo različnih barv. V
SharePoint 2010 imamo sicer za to na voljo že t.i. kategorije s pomočjo katerih dosežemo želeni
rezultat, vendar pa smo omejeni s številom le-teh.
Pogledali si bomo enostavno rešitev (morda ne ravno optimalna) kako dogodke v našem koledarju
pobarvamo na podlagi vrednosti v nekem drugem seznamu. Na ta način dobimo poljubno število
različnih vrednosti in posledično tudi barv, ki jih lahko uporabimo. Implementacija od nas zahteva
malenkost javascript kode (pomagamo si lahko z Jquery javascript knjižnico) tako, da celotno rešitev
lahko naredimo kar z uporabo orodja SharePoint Designer.
Slika 1 - koledar imenovan Calendar in seznam z vrednostmi imenovan
»Color value list« (slika desno)

Slika 2 - dogodki so različnih barv glede na vrednosti, ki smo jih določili v
seznamu (slika zgoraj)

Slika 3 - seznam vrednosti s pripadajočimi barvami, na podlagi katerih se bo koledar obarval različno
Tako, imamo naš koledar in seznam vrednosti. Sedaj vse kar potrbujemo je, da ju združimo oz. koledarju pripnemo stolpec z vrednostmi (v našem primeru je to stolpec imenovan ValueColor).
To naredimo tako, da koledarju dodamo nov »lookup« stolpec, kjer
bomo izbrali pravo vrednost.
Slika 4 - »lookup« stolpec sem poimenoval EventColorValue
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Ob izdelavi novega dogodka moramo sedaj izbrati še
ustrezno vrednost.
Slika 5 - izberemo ustrezno možnost
Vse kar moramo še storiti je, da v pogled koledarja ustavimo JS kodo, ki bo dogodke ob zagonu in osveževanju
koledarja ustrezno pobarvala oz. prebarvala.
Najbolje je, da naš koledar odpremo v orodju SharePoint Designer.

Slika 6 - odpreti moramo pogled (»Views«) tipa koledar (»CALENDAR«)
Pogled moramo odpreti v naprednem načinu za urejanje:

Slika 7 - omogočimo napredno urejanje
Ko imamo pogled odprt moramo najti primerno mesto za našo JS kodo. Najpogosteje damo JS kodo
kar v vsebovalnik z ID-jem »PlaceHolderMain«, še lepše pa bi bilo, če bi kodo enostavno dali v svojo
javascript datoteko in jo enostavno vezali v koledar (to prepuščam vam).
Potrebna JS koda pa je sledeča:
<!-- custom JS code for coloring events -->
<script src=«http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js«></script>
<script type=«text/jscript«>
		
/***************************************************
		
SET SOME GLOBAL VARIABLES - NEEDED
		
****************************************************/
		
var targetList;
		
var targetListItems;
		
		
function MainFunction()
		
{
			
if(SP.UI.ApplicationPages.CalendarNotify.$4b)
			
{
				
var Original4b = SP.UI.ApplicationPages.CalendarNotify.$4b;
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/***************************************************
		
OVERWRITE - EVENT
		
****************************************************/
		
SP.UI.ApplicationPages.CalendarNotify.$4b = function()
		
{
		
		
Original4b();
					
ClientSideScripting();
				
}
			
}
			
else if(SP.UI.ApplicationPages.CalendarNotify.$4a)
			
{
				
alert(»SP is without update!«);
			
}
		
}
		
		
function ClientSideScripting()
		
{
			
var clCtx = SP.ClientContext.get_current();
			
//var clCtx = new SP.ClientContext(»/colorcalendar«);
			
/***************************************************
		
GET CALENDAR YOU NEED - BY NAME
		
****************************************************/
		
var oWeb = clCtx.get_web();
			
targetList = oWeb.get_lists().getByTitle('Calendar');
			
/***************************************************
		
SET THE CAML QUERY TO GET CALENDAR ITEMS
		
****************************************************/
		
var camlQuery = new SP.CamlQuery();
camlQuery.set_viewXml('<View><Query><Where><Geq><FieldRef Name=\'ID\'/>' +
			
'<Value Type=\'Number\'>1</Value></Geq></Where></Query></View>');
targetListItems = targetList.getItems(camlQuery);
clCtx.load(targetListItems);
			
clCtx.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.
onQuerySucceededItems),Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed));
		
}
function onQuerySucceededItems(sender, args)
{
		
		
		
		

var listItemEnumerator = targetListItems.getEnumerator();
while (listItemEnumerator.moveNext())
{
var oListItem = listItemEnumerator.get_current();

		
/***************************************************
		
NEED TO CHANGE WITH THE PROPPER LOOKUP FIELD THAT CONTAINS COLOR VALUE
		
****************************************************/
		
var baseText = oListItem.get_item('EventColorValue').get_lookupValue();
		
baseText = baseText.substr((baseText.lastIndexOf(»#«)),baseText.length(baseText.lastIndexOf(»#«)));
		
/***************************************************
		
NEED TO CHANGE WITH THE RIGHT URL OF EACH ITEM, BASICALLY FIX THE URL
		
****************************************************/
				
$(»a[href='/colorcalendar/Lists/Calendar/DispForm.aspx?ID=«+oListItem.
get_id()+«']«).closest(».ms-acal-rootdiv div[class=ms-acal-item]«).css(»backgroundcolor«,baseText);
		
}
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}		
		
function onQueryFailed(sender, args)
		
{
		
alert('Request failed!');
		
}
		
$(document).ready(MainFunction);
</script>

Tako, na ta način smo dobili vizualno različno
obarvane dogodke, ki niso vezani na specifično
kategorijo.
Anton Šivic dipl. ing. rač. In info.
MCT, MCP, MCTS, MCPD
tone.sivic@kompas-xnet.si

SharePoint Form Action Button
Velikokrat spregledana funkcionalnost SharePoint-ovih obrazcev je gumbek »Form Action Button« (FAB). Seveda nam je jasno, da do
bolj kompleksnih zadev kot je FAB pridemo šele,
ko nam privzeti obrazci pri knjižnicah ali seznamih ne zadostujejo in se prilagajanja lotimo v
SharePoint Designer-ju (SPD). Tukaj je navadno
postopek takšen, da naredimo svoje obrazce za
vnos, pregled in spreminjanje elementov in jih
po želji oblikujemo.
Kot primer, kaj se da rešiti s pomočjo Form Action Button-a, si lahko zamislimo, da imamo
zapis, pri katerem mora nekaj oseb izvesti
nekaj operacij, po vsaki taki akciji pa moramo
naslednjemu poslati obvestilo, da je sedaj na
vrsti za urejanje. Verjetno si že zamišljate delovni tok, ki ga prožimo na »Ob spremembi« in
preverimo, če je trenutno spremembo naredila oseba, ki je bila določena in nato pošljemo
naslednjemu elektronsko sporočilo. Seveda je
tako tudi rešljivo, z nekaj pogojnimi strukturami
in prestavljanjem vrednosti v nekaj poljih bi se
dalo narediti. Mogoče bo kdo vprašal zakaj ne
opravil? Preprost odgovor: preveč klikov.
Želimo preprosto rešitev, da je ob kliku na
povezavo v elektronskem sporočilu uporabnik
preusmerjen na ustrezen obrazec, kjer bo lahko nastavil samo njemu določene vrednosti.
Pod ustrezen obrazec je tukaj mišljeno, da uporabniku v urejevalnem načinu prikažemo samo
polja, ki jih v tem koraku lahko ureja (ostala pa v
bralnem načinu), da ne bi prišlo do nepotrebnih
napak.

20

Celoten proces se začne na obrazcu za vnašanje
novega elementa (recimo CustomNewForm.
aspx) kamor podamo vsa polja, ki so nujno
potrebna pri vnosu. V tem koraku je vseeno ali
bomo dodali FAB ali pa bomo prvo obveščanje
naredili z delovnim tokom, ki se bo samodejno
zagnal ob dodajanju novega elementa. Delovni tok ima lahko različne operacije, za naš
primer je pomembna operacija Pošlji po e-pošti
(desna slika prikazuje konfiguracijo povezave
v e-poštnem sporočilu, kjer je ID dodan preko
ukaza »Add or Change Lookup«:

Šele na drugem koraku pa nam FAB lahko doprinese nekaj privarčevanega časa in tudi boljšo
preglednost.

SharePoint
Gumbek vstavimo enostavno tako, da se v SPD
postavimo na ustrezno mesto v poljubnem obrazcu (načrtovalni pogled) in nato preko traku
»Vstavi« vstavimo gumbek (pot kje ga najdemo
prikazuje spodnja slika) :

Po kliku na kontrolnik, se nam odpre konfiguracijsko okno, v katerem določimo, kaj naj
gumbek počne. V našem primeru potrebujemo
akcijo »Commit«, da bomo spremembe potrdili,
akcijo »[Custom Action]« ki izvede delovni tok
in na koncu lahko uporabnike preusmerimo na
seznam v knjižnici elementov, kar naredimo z
»Navigate to source« ali če želimo na poljubno
stran, z akcijo »NavigateToPage«. Tako bodo
uporabniki po zaključku svojega dela opravila,
preusmerjeni na seznam, kar so navajeni tudi
pri ostalih operacijah.

input, ki ima za onclick atribut določeno nekaj
podobnega:
»javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent(conc
at('__commit;__workflowStart={,,
{5E004FA2-6CF6-4489-AA13-A0FC7907BE1F}, ff4_
x007b__x0024_Pos_x007d_={ff4',$Pos,'}*ff7_
x007b__x0024_Pos_x007d_={ff7',$Pos,'}*
ff8_x007b__x0024_Pos_
x007d_={ff8',$Pos,'}* ff8L_x007b__
x0024_Pos_x007d_={ff8L',$Pos,'}*
ff10_x007b__x0024_Pos_
x007d_={ff10',$Pos,'}* Attachmen
tsField={AttachmentsField}*};__
redirect={}'))}«

Tukaj je dobro vedeti, da 5E004FA2-6CF64489-AA13-A0FC7907BE1F predstavlja
GUID delovnega toka, vse oznake, ki se začnejo z
ff in končajo z * pa predstavljajo polja, ki smo jih
podali na obrazec (primer ff4_x007b__x0024_
Pos_x007d_={ff4',$Pos,'}*). Verjetno ste opazili,
da je definicija polja v SPD podobna temu:
<SharePoint:FormField
runat=«server«
id=«ff8{$Pos}« ControlMode=«Edit«…. , in iz
tega dobimo parameter za delovni tok: ff8_
x007b__x0024_Pos_x007d_={ff8',$Pos,'}*

POMEMBNO

Po potrditvi dobimo opozorilno okno, da je bil
pripravljen »Form Action Workflow 1«, ki ga
najdemo pod »Workflows« v SPD. Pa preden se
lotimo spreminjanja delovnega toka, si poglejmo kaj smo dobili.

Zavedati se moramo, da morajo imeti vsa polja,
ki jih pošljemo kot parameter delovnemu
toku, parameter ControlMode nastavljen na
Edit. V kolikor je za kakšno polje ta parameter
nastavljen na Display, bomo po kliku na gumbek vedno dobili napako. Torej priporočam,
da po vstavitvi gumbka, preverite katera
polja zares potrebujete v delovnem toku in
kot parameter pošljete le oznake teh polj. V
kolikor obstaja recimo parameter ff11_x007b__
x0024_Pos_x007d_={ff11',$Pos,'}* na polju
ff11 pa imate ControlMode nastavljen na Display, potem ta parameter enostavno pobrišite.

Torej na obrazcu nas čaka nov gumbek »Form
Action«, ki mu lahko v »Tag properties« oknu
poljubno spremenimo napis pod »Value« (recimo v »Shrani in posreduj«). V pogledu kode
lahko vidimo, da smo dobili navaden HTML

Glede na to, da bomo v elektronskem sporočilu
pošiljali povezavo do elementa, za kar potrebujemo ID in da na »Edit« formi ne moremo
prikazati polja ID, moramo poiskati rešitev za
to. Lahko naredimo novo polje IDCopy ali kaj
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podobnega, katerega vrednost nastavimo s prvim delovnim tokom, tako da v to polje skopiramo ID
elementa.
Vrnimo se še k delovnem toku. Odprimo »Workflows« v SPD, kjer nas pod Site Workflows čaka naš
delovni tok. S klikom na ime in nato na »Edit workflow« lahko uredimo delovni tok. Vstavimo operacijo »Pošlji e-poštno
sporočilo«, nato pa
določimo pošiljatelja
in vsebino:
Bistvena razlika, ki
jo boste opazili, so
polja, ki so vam na
voljo. Če smo pri
zgornjem delovnem
toku lahko izbirali
med vsemi polji, ki jih
imamo v seznamu,
lahko tukaj izbiramo
le med polji, ki smo
jih kot parameter poslali delovnemu toku.
Od tu tudi predpona
polja »Form Fields«
Torej imamo sedaj zelo enostaven delovni tok:
Na obrazcu poleg gumbka »Shrani« (ki lahko
sedaj služi kot gumb za shranjevanje osnutkov)
še naš dodatni gumbek »Shrani in posreduj«,
ki ga bo uporabnik lahko klikni, ko bo pripravljen svoje delo posredovati naslednjemu v pregled.
Torej imamo kratke delovne tokove, ki se ne začasno ustavljajo in
čakajo na naslednjo operacijo, njihova logika je enostavna, kar bo
pripomoglo h lažjemu vzdrževanju, s smiselnim poimenovanjem pa
bomo tudi točno vedeli, kdaj se izvede katera operacija.
Uroš Žunič
MCT, MCAD, MCTS, MCPD
uros.zunic@Kompas-xnet.si
4. – 8.3.2013

10174 Configuring and Administering SharePoint 2010 		
		

4. – 8.3.2013

			

14. – 15.2.2013

10175 Microsoft SharePoint 2010, Application Development
50354 SharePoint 2010 SharePoint Designer

50470 Microsoft SharePoint Server 2010 for the Site Owner - Power User
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Razvoj

Front-end optimizacija spletnih strani
Pravilo 80/20
Uporabnik lahko občuti
počasno odpiranje spletne
strani. Problem lahko rešujemo s keširanjem na
serverju, hitrejše serverje, učinkovitejše ali več
serverjev.... Na žalost je to samo 20% v pravilu
80/20. Vse ostalo je 80% stvari v povezavi s
front-endom. Do pravila 80/20 so prišli z analizo
50 tisoč najbolj obiskanih spletnih strani.

Optimizacija CSSja
Kaj hitro pridemo do 6000 vrstic css kode, kar ni
nič, to je mali, oz. srednje velik projekt
ul#navigation,
ul.menu{
margin-left:0;
}

izboljšano:
#navigation,
.menu{
		
margin-left:0;
}

• optimizacija slik, po možnosti narejen sprite
• zmanjšamo število klicev na statične datoteke (združevanje css in js datotek)
• zagotovimo GZIP kompresijo statičnih datotek
• zagotovimo expire headers
• gostovanje zananje vsebine na CDN mreži

Web Essentials 2012
Orodje
Web
Essentials
2012
poleg
lažjega kodiranja css in js omogoča
enostavno
minimiziranje
datotek:
Desni klik v Solution explorerju na js ali css
datoteko, pod Web Essentials je Minify...
po vsaki spremembi original datoteke se
bo .min. verzija samodejno posodobila.
Po izboru več datotek orodje naredi datoteko, v
katero združi izbrane.

html div tr td{
		
font-weight:bold;
}

izboljšano:
td{
		
font-weight:bold;
}

požrešni stil:
*{
display:block;
}

Optimizacija statičnih datotek
Z malimi triki dosežemo večji efekt na uporabnika kot z optimizacijo css kode:

V css datoteki je orodje sposobno iz slik v background narediti base64 kodiranje, na tak način
se znebimo dodatnih klicev na server.

raba jQuery?
Ne potrebujemo vedno obsežnih knjižnic, izbor
alternativ je zaželjen. Recimo za risanje popup
okna nam ni potrebno nalagati celotnega kompleta zadnje verzije jquery UI.

ASP.NET MVC 4 in Bundling and Minification
Združevanje in minificiranje statičnih datotek
sta dve tehniki, ki pripomoreta k zmanjšanju
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časovnega zahtevka. Zmanjša se tako število
klicev na server kot tudi velikost datotek.
Kreiranje novega projekta doda v mapo App_
Start BundleConfig.cs datoteko:
bundles.Add(new ScriptBundle(»~/bundles/
modernizr«).Include(
»~/Scripts/modernizr-*«));
bundles.Add(new StyleBundle(»~/bundles/
css«).Include(
»~/Content/css/css.css«,
»~/Content/css/bootstrap.css«,
»~/Content/css/bootstrap-responsive.css«
));
bundles.Add(new ScriptBundle(»~/bundles/
jquery«).Include(
»~/Scripts/jquery-{version}.js«,
»~/Scripts/scripts.js«
));
BundleTable.EnableOptimizations = true;
_Layout.cshtml pa
<!doctype html>
<head>
<meta charset=«utf-8«>
@Scripts.Render(»~/bundles/modernizr«)
@Styles.Render(»~/bundles/css«)
</head>
<body>

@Scripts.Render(»~/bundles/jquery«)
</body>
</html>

Tako smo iz šestih zahtevkov statičnih datotek
prišli do treh. V css smo vključili tudi base64 enkodirane slike. Preko web.config-a smo zagotovili gzip kompresijo in nastavili potek headerjev
za statične datoteke. Rezultat je mnogo hitrejša
spletna stran in zadovoljni uporabniki.

Povezave
http://gzipwtf.com - test gzipa spletne strani
http://html5boilerplate.com
(https://github.
com/h5bp/server-configs) - primer web.configa
http://imageoptim.com – optimizacija slik
h t t p : / / v s w e b e s s e n t i a l s .
com
Web
Essentials
2012
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com Image Optimizer za optimizacijo slik
»the fastest http request is the one not made.«
Primož Klemenšek
MCTS
primoz.klemensek@kompas-xnet.si

Aplikacijski model platforme Windows
Azure
(nadaljevanje članka iz zadnje
številke revije Pika)

strežnik v vlogi za pripravo poročil. Te vloge so
med seboj povezane in programsko kodo za vse
vloge je mogoče združiti in na platformo Windows Azure vpeljati kot eno samo enoto.

4. Kako razviti razširljive aplikacije
Včasih morda želite razviti eno samo aplikacijo
(na primer, preprosto spletno stran) in z njo
gostovati na platformi Windows Azure. Toda
pogosto vašo aplikacijo sestavlja več vlog, ki se
med seboj povezujejo. Na spodnji sliki je prikazan primer aplikacije, ki jo sestavljata dva virtualna strežnika v vlogi spletne strani, trije virtualni strežniki za obdelavo naročil in en virtualni
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Slika 4: Primer aplikacije, ki jo sestavljata dva
virtualna strežnika v vlogi spletne strani, trije
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virtualni strežniki za obdelavo naročil in en virtualni strežnik v vlogi za pripravo poročil
Glavni razlog za razdelitev aplikacije v različne
vloge, ki se izvajajo na različnih virtualnih
strežnikih, je možnost medsebojno neodvisne
razširljivosti vlog. Na primer, med novoletnimi
prazniki številne stranke pri vašem podjetju kupujejo darila, zaradi česar morda želite povečati
število virtualnih strežnikov, na katerih gostujeta vlogi Spletna stran in Obdelava naročil. Ko
se prazniki končajo, se poveča število vrnjenih
izdelkov, zaradi česar potrebujete več virtualnih
strežnikov s spletno stranjo in manj virtualnih
strežnikov za obdelavo naročil. Med letom morda potrebujete le nekaj virtualnih strežnikov
za spletno stran in obdelavo naročil. Obenem
ves ta čas potrebujete le en virtualni strežnik v
vlogi za pripravo poročil. Windows Azure nudi
prilagodljivo vpeljavo aplikacij na podlagi vlog,
kar vam omogoča, da aplikacijo preprosto prilagajate svojim poslovnim potrebam.
Običajno virtualni strežniki v različnih vlogah,
ki sestavljajo vašo gostovano storitev, komunicirajo med seboj. Na primer, vloga spletne
strani sprejme kupčevo naročilo, vendar obdelavo naročila prepusti virtualnim strežnikom
za obdelavo naročil. Najboljši način za prenos
delovnih obremenitev z enega nabora virtualnih strežnikov v eni vlogi na virtualne strežnike
v drugi vlogi je uporaba tehnologije čakalne
vrste, ki jo zagotavlja Windows Azure. Uporabite lahko storitev čakalne vrste Queue Service
ali čakalne vrste storitvenega vodila Service
Bus Queue. Uporaba čakalne vrste je ključen
del naše zgodbe saj gostovani storitvi omogoča
neodvisno povečevanje ali zmanjševanje
zmogljivosti virtualnih strežnikov za posamezne vloge, kar pomeni, da lahko stroškovno
učinkovito uskladite delovne obremenitve. Če
se število sporočil v čakalni vrsti povečuje, lahko
povečate število virtualnih strežnikov, ki izvajajo
vlogo obdelave naročil. Če se število sporočil v
čakalni vrsti zmanjša, lahko zmanjšate število
virtualnih strežnikov, ki izvajajo vlogo obdelave

naročil. Tako boste plačevali le za tiste virtualne
strežnike, ki jih potrebujete za dejanske delovne
obremenitve.
Čakalna vrsta prav tako zagotavlja zanesljivost storitve. Ko zmanjšate število virtualnih
strežnikov za obdelavo naročil, platforma
Windows Azure sama odloči, kateri virtualni
strežniki bodo odstranjeni. Pri tem se lahko
odloči, da odstrani strežnik, ki ravno obdeluje
sporočilo v čakalni vrsti. Toda ker obdelava
sporočila ni bila uspešno zaključena, sporočilo
ponovno postane vidno drugemu virtualnemu
strežniku za obdelavo naročil, ki ga prevzame
in obdela. Zaradi vidnosti sporočil v čakalni vrsti
ste lahko prepričani, da bodo sporočila sčasoma
obdelana. Čakalna vrsta prav tako deluje kot
sistem za razporejanje delovnih obremenitev,
saj sporočila pošilja vsem virtualnim strežnikom,
ki jih zahtevajo.
Tudi za virtualne strežnike v vlogi spletne strani
lahko spremljate dohodni promet in se odločite,
ali boste število virtualnih strežnikov povečali
ali zmanjšali. Čakalna vrsta vam omogoča, da
število virtualnih strežnikov, ki izvajajo vlogo
spletne strani, povečate neodvisno od števila
strežnikov za obdelavo naročil. S tem pri upravljanju storitve pridobite izjemno prilagodljivost.
Če vašo aplikacijo sestavlja še več vlog, lahko
vključite dodatne čakalne vrste za komunikacijo
med njimi, pri čemer lahko prav tako izkoristite
prednosti na področjih razširljivosti in stroškov.

5. Definicija in nastavitve gostovane
storitve
Ob vpeljavi gostovane storitve v okolje Windows Azure morate pripraviti datoteki z definicijo in konfiguracijo storitve. Obe datoteki sta
v formatu XML in vam omogočata, da z deklarativnimi ukazi določite možnosti za vpeljavo
vaše gostovane storitve. Datoteka z definicijo
storitve opisuje vse vloge, ki sestavljajo vašo
gostovano storitev, in načine, kako komunicirajo
med seboj. Datoteka za konfiguracijo storitve
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opisuje število virtualnih strežnikov za vsako vlogo posebej in nastavitve posameznih virtualnih
strežnikov.

6. Datoteka z definicijo storitve
Datoteka z definicijo storitve (končnica CSDEF) je datoteka v formatu XML z opisi različnih vlog, ki
sestavljajo vašo aplikacijo. Celotno shemo za datoteko XML lahko poiščete na naslovu http://msdn.
microsoft.com/en-us/library/windowsazure/ee758711.aspx. Datoteka CSDEF za vsako vlogo, ki jo
želite v svoji aplikaciji, vključuje elementa WebRole in WorkerRole. Če določeno vlogo nastavite
kot spletno vlogo (z uporabo elementa WebRole), to pomeni, da se bo koda izvajala na virtualnem
strežniku, ki vključuje operacijski sistem Windows Server 2008 in strežnik Internet Information Server
(IIS). Če določeno vlogo vpeljete kot delovno vlogo (z uporabo elementa WorkerRole), to pomeni, da
se bo koda izvajala na virtualnem strežniku, ki vključuje le operacijski sistem Windows Server 2008
(strežnik IIS ne bo nameščen).
Seveda lahko še vedno ustvarite in namestite delovno vlogo, ki za pričakovanje in obdelavo spletnih
zahtev uporablja drug mehanizem (na primer, v aplikaciji lahko uporabite razred .NET HttpListener).
Ker vsi virtualni strežniki vključujejo operacijski sistem Windows Server 2008, lahko vaša programska
koda izvaja vse operacije, ki so običajno na voljo aplikaciji, nameščeni v tem operacijskem sistemu.
Za vsako vlogo določite želeno velikost virtualnega strežnika. Spodnja tabela prikazuje različne velikosti in lastnosti virtualnih strežnikov, ki so vam na voljo:
Velikost virtualnega strežnika

Procesor

Pomnilnik

Disk

Najvišja omrežna prepustnost

Zelo majhen

1 x 1,0 GHz

768 MB

20 GB

~5 Mb/s

Majhen

1 x 1,6 GHz

1,75 GB

225 GB

~100 Mb/s

Srednji

2 x 1,6 GHz

3,5 GB

490 GB

~200 Mb/s

Velik

4 x 1,6 GHz

7 GB

1 TB

~400 Mb/s

Zelo velik

8 x 1,6 GHz

14 GB

2 TB

~800 Mbps

Tabela 2: Različne velikosti in lastnosti virtualnih strežnikov
Storitev se obračunava na uro za vsak uporabljeni virtualni strežnik v določeni vlogi. Prav tako vam
obračunamo vse podatke, ki so poslani izven podatkovnega centra. Podatkov, ki so poslani v podatkovni center, ne obračunavamo. Več informacij poiščite na spletni strani Cene storitev Windows
Azure. Na splošno strankam priporočamo, da namesto manj večjih strežnikov uporabijo večje število
manjših virtualnih strežnikov, saj so tako vaše aplikacije bolj odporne na morebitne okvare. Manj
virtualnih strežnikov uporabljate, hujše so posledice izpada enega izmed njih. Poleg tega morate za
vsako vlogo uporabiti vsaj dva virtualna strežnika, če želite uveljavljati dogovor o ravni storitev, ki
zagotavlja 99,95-odstotno zanesljivost.
V datoteki z definicijo storitve (CSDEF) določite tudi številne lastnosti vsake posamezne vloge v vaši
aplikaciji. Sledi nekaj bolj koristnih možnosti, ki so vam na voljo:
• Certifikati. S certifikati šifrirate podatke, če vaša spletna storitev podpira povezave SSL. Vse
certifikate morate naložiti na platformo Windows Azure. Več informacij poiščite na spletni strani

26

Razvoj
Upravljanje certifikatov na platformi Windows
Azure. Ta nastavitev XML naložene certifikate
namesti v knjižnico certifikatov določenega
virtualnega strežnika, kar vaši aplikaciji
omogoča, da jih uporablja.
• Imena konfiguracijskih nastavitev. Tu
nastavite vrednosti, za katere želite, da jih
vaše aplikacije preberejo, ko se izvajajo na
določenem virtualnem strežniku. Dejanska
vrednost konfiguracijske nastavitve se določi
v datoteki za konfiguracijo storitve (CSCFG), ki
jo lahko kadarkoli spremenite, ne da bi morali
ponovno namestiti kodo vaše aplikacije. Svoje
aplikacije lahko razvijete tako, da nove konfiguracijske vrednosti zaznajo brez prekinitve
v delovanju sistema.
• Vhodne končne točke. Tu določite končne
točke HTTP, HTTPS ali TCP (z oznakami vrat),
ki jih želite prikazati zunanjemu svetu prek
naslova predpona.cloudapp.net. Ko platforma
Windows Azure zažene vašo vlogo, bo samodejno nastavila požarno pregrado na virtualnem strežniku.
• Interne končne točke. Tu določite končne
točke HTTP ali TCP, ki jih želite izpostaviti drugim virtualnim strežnikov, ki so bili vpeljani kot
del vaše aplikacije. Interne končne točke vsem
virtualnim strežnikom z različnimi vlogami
v vaši aplikacij dovoljujejo, da komunicirajo
med seboj, ob tem pa niso dostopni drugim
virtualnim strežnikom, ki se ne nahajajo v vaši
aplikaciji.
• Uvoz modulov. Te možnosti lahko vašim virtualnim strežnikom dodajo koristne gradnike.
Na voljo so gradniki za spremljanje delovanja,
oddaljeno namizje in Windows Azure Connect,
ki vašemu virtualnemu strežniku omogoča, da
prek varne komunikacijske povezave dostopa
do virov, nameščenih na lokaciji.
• Lokalno shranjevanje podatkov. Tu virtualnemu strežniku določite podmapo, ki
jo bo uporabljala vaša aplikacija. Možnost
je podrobno opisana v članku Možnosti

shranjevanja podatkov v okolju Windows
Azure.
• Opravila ob zagonu. S temi opravili lahko
ob zagonu virtualnega strežnika namestite
zahtevane gradnike. Če je potrebno, se lahko
opravila izvajajo v vlogi administratorja

7. Datoteka za konfiguracijo storitve
Datoteka za konfiguracijo storitev (CSCFG) je
datoteka XML z opisi nastavitev, ki jih lahko
spremenite, ne da bi morali ponovno namestiti svojo aplikacijo. Celotno shemo za datoteko
XML lahko poiščete na naslovu http://msdn.
microsoft.com/en-us/library/windowsazure/
ee758710.aspx. Datoteka CSCFG vsebuje element Role za vsako vlogo v vaši aplikaciji. Sledi
opis nekaterih elementov, ki jih lahko določite v
datoteki CSCFG:
• Različica operacijskega sistema. S tem atributom lahko izberete različico operacijskega
sistema, ki jo želite uporabiti za vse virtualne
strežnike, na katerih se izvaja vaša aplikacija.
Ta operacijski sistem se imenuje gostujoči
operacijski sistem, vsaka nova različica pa
vključuje najnovejše varnostne posodobitve,
ki so bile na voljo ob predstavitvi gostujočega sistema. Če atribut osVersion nastavite na
»*«, bo Windows Azure samodejno posodobil
gostujoči operacijski sistem na vseh virtualnih
strežnikih, ko bo na voljo nova različica gostujočega sistema. Lahko pa izberete določeno
različico gostujočega operacijskega sistema in
se tako odpoveste nadgradnjam. Na primer, če
atribut osVersion nastavite na vrednost »WAGUEST-OS-2.8_201109-01«, bo na vseh virtualnih strežnikih nameščena različica, opisana
na tej spletni strani: http://msdn.microsoft.
com/en-us/library/hh560567.aspx. Več informacij o različicah gostujočega operacijskega
sistema poiščite na spletni strani Upravljanje
nadgradenj gostujočih operacijskih sistemov
na platformi Windows Azure.
• Virtualni strežniki. Z vrednostjo tega elementa nastavite število virtualnih strežnikov,
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za katere želite da izvajajo določeno vlogo. Ker
lahko v okolje Windows Azure naložite novo
datoteko CSCFG (ne da bi morali ponovno
namestiti aplikacijo), je zelo preprosto spremeniti vrednost tega elementa in tako dinamično povečati ali zmanjšati število virtualnih
strežnikov z določeno vlogo, na katerih deluje
vaša aplikacija. Tako lahko preprosto povečate
ali zmanjšate zmogljivost aplikacije glede na
dejanske delovne obremenitve, obenem pa
lahko nadzorujete tudi stroške.
• Vrednosti konfiguracijskih nastavitev. Ta
element označuje vrednosti nastavitev (določenih v datoteki CSDEF). Vaša vloga lahko te
vrednosti bere med delovanjem. Te vrednosti
konfiguracijskih nastavitev se običajno uporabljajo za povezave s sistemi SQL Azure ali
Windows Azure Storage, vendar jih lahko
uporabite v katerikoli
namen..

Windows Azure omogočil virtualne strežnike v
podatkovnem centru (na podlagi konfiguracijskih podatkov), razširil kodo aplikacije iz paketa
in jo kopiral na virtualne strežnike ter jih zagnal.
Sedaj je vaša koda nameščena in deluje.
Spodnja slika prikazuje datoteki CSPKG in
CSCFG, ki ju ustvarite na lokalnem računalniku
za razvoj. Datoteka CSPKG vključuje datoteko
CSDEF in programsko kodo za dve vlogi. Po tem,
ko z aplikacijskim vmesnikom Windows Azure
Service Management naložite datoteki CSPKG in
CSCFG, bo Windows Azure v podatkovnem centru ustvaril virtualne strežnike z različnimi vlogami. V tem primeru datoteka CSCFG zahteva, da
Windows Azure ustvari tri virtualne strežnike v
vlogi št. 1 in dva virtualna strežnika v vlogi št. 2.

8. Ustvarjanje in
vpeljava gostovane
storitve
Ko ustvarjate gostovano
storitev, morate najprej obiskati upravljavski
portal Windows Azure Management Portal in
omogočiti gostovano storitev tako, da nastavite predpono DNS in podatkovni center, v
katerega želite vpeljati svojo aplikacijo. Nato v
razvojnem okolju ustvarite datoteko z definicijo
storitve (CSDEF), napišete kodo svoje aplikacije
in vse datoteke stisnete (z orodjem zip) v storitveni paket (CSPKG). Prav tako morate pripraviti
datoteko za konfiguracijo storitve. Za namestitev vloge z uporabo aplikacijskega vmesnika
Windows Azure Service Management naložite
datoteke CSPKG in CSCFG. Po namestitvi bo
Rok Bermež
MVP, MCT, MCTS, MCPD, MCITP
rok.bermez@kompas-xnet.si
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Slika 5: Datoteki CSPKG in CSCFG, ki ju ustvarite
na lokalnem računalniku za razvoj
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SQL Server Extended Events, SQL Trace,
and SQL Server Profiler
Any monitoring has some impact
on the system you are monitoring. If you are
monitoring a system that already has performance problems, you could slow it down even
more. This means you want to have as lightweight a monitoring system as possible. SQL Server
Extended Events is a very lightweight performance monitoring system. With the Extended
Events infrastructure, you can even correlate
data from SQL Server with data from the operating system and applications. The complete
Extended Events system is quite sophisticated.
However, because SQL Server 2012 Extended
Events provides two GUIs—the New Session
Wizard and New Session UI—you can easily create a monitoring session and exploit Extended
Events benefits quickly.
An Extended Events package is a container for
all extended events objects. These objects include:
• Events These are your points of interest for
monitoring. You can use events for monitoring
or to trigger synchronous or asynchronous
actions.
• Targets These are event consumers. You
can use targets that write to a file, store event
data in a memory buffer, or aggregate event
data. Targets can process data synchronously
or asynchronously.
• Actions These are responses to an event.
They are bound to an event. Actions can capture a stack dump and inspect data, store information in a local variable, aggregate event
data, or even append data to event data. For
example, in SQL Server, you can use the execution plan detection action to detect execution
plans.
• Predicates These are sets of logical rules
to filter captured events. In order to minimize

the impact of a monitoring session on your
system, it is important that you capture only
events you need.
• Types These help interpret the data collected. The data is actually a collection of bytes,
and types give this data context. A type is provided for events, actions, targets, predicates,
and types themselves.
• Maps These are SQL Server internal tables
that map internal numeric values to meaningful strings.
SQL Server Audit, which provides a database
administrator (DBA) with lightweight auditing,
is also based on Extended Events. SQL Server
audit is outside the scope of this book. You learn a bit more about using Extended Events in
the practice for this lesson.
SQL Trace is an internal SQL Server mechanism
for capturing events. SQL Trace is deprecated in
future versions. This means that it will still be
available in the life cycle of SQL Server 2012 and
the next version of SQL Server; however, after
the next version, SQL Trace might be discontinued.
You can create traces through a set of SQL Server system stored procedures. You can create
traces manually or through the SQL Server Profiler UI. You trace SQL Server events. A source
for a trace event can be a T-SQL batch or some
other SQL Server event, such as a deadlock. After an event occurs, the trace gathers the event
information. Event information is then passed
to a queue. Before passing to the queue, events
are filtered according to your filters. From the
queue, the trace information can go to a file or
a SQL Server table, or it can be used by applications, such as SQL Server Profiler.
SQL Server Profiler is a rich application that
serves as a UI for SQL Trace. With SQL Server
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Profiler, you can create and manage traces, and
you can analyze results of your traces. You can
replay events from a saved trace step by step.
To start a server-side trace, you can script a trace you created through the SQL Server Profiler
UI, and then execute the script directly on your
SQL Server instance.
Note that there are some drawbacks to using
SQL Server Profiler, such as the following:
• You increase the monitoring impact on
your SQL Server instance compared to when
you use SQL Trace only, due to the overhead
SQL Server Profiler is producing.
• When you use the SQL Server Profiler UI on
a computer with the SQL Server instance you
are monitoring, SQL Server Profiler competes
for the same resources.
• When you use SQL Server Profiler remotely, all events must travel over a network,
which slows down other network operations.
• SQL Server Profiler shows events in a grid,
which can consume a lot of memory when you
capture many events.

can learn things about an application, T-SQL
commands, and SQL Server system procedures.
The following provides a list of terms used by
both SQL Trace and SQL Server Profiler:
• Event An event is an action within SQL
Server. For example, an action can be a logon
failure, T-SQL batch, start of a stored procedure, and more.
• EventClass This is the type of an event. The
event class defines the data that an event can
report.
• EventCategory Event categories define
groupings of events.
• DataColumn A data column is an attribute
of an event. If you save a trace to a table, an
event is represented by a row in the table, and
attributes of events are columns in the table.
• Template A template is a saved trace definition. SQL Server Profiler comes with a couple of predefined templates that can speed up
the creation of a trace.

• You or somebody else might inadvertently
close the Profiler and stop the trace when you
need to capture the events for a longer time.

• Filter Filters limit the events traced. You
can put a filter on any event column. In order
to minimize the impact of monitoring on your
SQL Server instance, you should filter out any
event you do not need in your current trace.

Therefore, when monitoring an instance used in
production, you should use SQL Trace.

• Trace A trace is a collection of events, columns, filters, and data returned.

Because SQL Server Profiler is, like SQL Trace,
deprecated in future versions of SQL Server, you
should switch to Extended Events in the near
future. However, you can still use SQL Server
Profiler for learning purposes. For example, it
is extremely simple to start a trace with SQL
Server Profiler and check what commands an
application sends to SQL Server. This way, you

You should use SQL Server Extended Events
instead of SQL Trace and SQL Server Profiler in
production because Extended Events is more lightweight and SQL Trace and SQL Server Profiler
are deprecated in future versions of SQL Server.
Dejan Sarka
MVP
dsarka@solidq.com
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